Inzameling levensmiddelen voor Voedselbank op Dankdag voor gewas
en arbeid op zondag 10 november.
Net zoals vorig jaar willen wij u vragen om juist op deze dag te delen met
andere mensen die het minder goed hebben dan wij. Zoals u wellicht weet,
worden elke week op vrijdagmorgen in onze kerk voedselpakketten uitgedeeld aan
mensen die dat nodig hebben. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Voedselbank
Haarlemmermeer.
Wilt u producten meenemen uit het onderstaande lijstje? De Voedselbank
Haarlemmermeer en natuurlijk ook de ontvangers van de voedselpakketten zullen
hier heel blij mee zijn. Hartelijk dank alvast!
Het gaat om deze producten:
- Bak & braad - Brinta - Corned beef (blik) - Eieren - Houdbare melk
- Smeerkaas
- Visconserven - Rijst - Vuilniszakken - Vers fruit
- Kaas
- Toiletpapier
- groenten in blik
- chocopasta
- pindakaas
- waspoeder
- jam - hagelslag
- afwasmiddel
Wilt u geen snoep of alcohol inleveren?
Namens de commissie eredienst,
Ria Bakker
10 november: oorstrelende Engelse koormuziek.
Op zondag 10 november staat onze kerk in het teken van klassieke Engelse
koormuziek. Dan verzorgt kamerkoor Cantus Valerius een Zondagmiddagconcert
met als titel ‘Engelse Componisten a capella’.
Cantus Valerius zingt beroemde stukken als ‘Requiem’ van Herbert Howells,
‘Three Shakespeare Songs’ & ‘The Lover’s Ghost’ van Ralph Vaughan Williams,
‘Remember not, Lord, our offences’ van Henry Purcell, ‘Ave Verum’ van Philip
Stopford, ‘Lux Aurumque’ van Eric Whitacre en ‘Weep, o mine eyes’ van John
Bennet.
Het concert begint 10 november om 14.30 uur; om 14.00 uur gaat de kerk open.
De toegang bedraagt € 7,50 per persoon inclusief drankje na afloop van het
concert. Voor kinderen tot en met 12 jaar betaalt u geen toegang.
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse

De agenda voor de komende week:
Maandag
04-11 09.00 uur
De schoonmaakploeg
Woensdag
06-11 20.00 uur
"InterNos"
Vrijdag
08-11 20.00 uur
"VoiceMail"
Zondag
10-11 10.00 uur
ds. A. Fox uit Amsterdam
Dankdienst en Heilig Avondmaal
Deze Kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg (l.kranenburgq@quicknet.nl).
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Zondag, 3 november 2019
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1629

: mevr. ds. G. Neels (Hoofddorp)
: Gerda Adolf
: Hans Jütte
: Robert Reemer / Leo Bakker
: aanwezig
: Ellen en Marjolein Oostwouder
: 1e KIA zending, 2e Kerk, 3e Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kop
koffie, thee of een glas limonade.

VOORBEREIDING
•
Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
•
Lied 84: 1 en 2
• Inkeer, Bemoediging en Groet
•
Lied 84: 3
• Gebed om ontferming
•
Glorialied 146a: 1, 3 en 4
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Schriftlezing: Psalm 16

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:

Dhr. Gerben de Fouw

•

Lied 18a (voorzang door voorganger, gemeente
zingt refrein zoals in liedboek aangegeven)
e
• 2 Schriftlezing: Galaten 5:1, 13-25
•
• Uitleg en verkondiging

Lied 339a

•
Orgelspel (Quasi Allegro, C. Frank)
•
Lied 792
• Kinderen komen terug uit de kinderdienst
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte
TOT SLOT
•
Lied 968: 1, 2 en 5 (staande)
• Zegen (besloten met een gezongen Amen)
•

Wij bidden voor haar dat ze iedere dag nieuwe moed en kracht mag
ontvangen en dat er zicht komt op terugkeer naar Zwanenburg.
Ook anderen die leven met zorgen om zichzelf of een geliefde en zij die
elke dag strijden tegen depressieve klachten wensen wij Gods sterkte en
nabijheid. De woorden van psalm 68 mogen daarbij een bron zijn om uit
te putten: God draagt ons leven dag aan dag, Zijn naam (dat is :”Ik ben
en zal er zijn”) is onze vrede.
Een vrede voor hoofd en hart!
Met een hartelijke groet en zegenwens, Gretha Bregman

Orgelspel

************************************************************
Meeleven
Mevr. Reijnhout verblijft nog steeds in de Janskliniek, Ridderstraat 32,2011
RS Haarlem. Het herstel kost veel geduld en kracht. De aandacht van de
gemeente onder andere in de vorm van kaarten waardeert zij zeer en zij
wil langs deze weg iedereen hartelijk groeten.

Collecte Kerk in Actie: Goede predikanten opleiden in Zambia
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent
van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag
naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische
universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar
omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de
predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.
Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op
te leiden in Zambia. Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding is al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele
gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u mee?
Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder
De collectes van zondag 27 oktober hebben opgebracht:
Diaconie € 95,50 - Kerk € 92,85 - Gebouw € 63,80
Dringende oproep!
Om de maand, op de eerste maandag daarvan, maken we met een
gezellig team ons kerkgebouw schoon. Om 9.00 uur staat de koffie klaar
en tegen 11.00 uur gaan we weer uit elkaar.
Wegens leeftijdsontslag is er voor U (vrouw/man) de mogelijkheid
ontstaan om deel uit te gaan maken van dit team. Voor informatie en/of
aanmelding kunt u contact opnemen met Willy de Waal-Meijer, tel 0204975823, 06-53764062 of janmdewaal@planet.nl.

